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Introdução
Sistemas CBIR se estabeleceram como um recurso
essencial em muitos campos. No entanto, apesar do
desenvolvimento de métodos de recuperação de
imagens, medir efetivamente a similaridade entre as
imagens continua sendo um desafio.
Nesse cenário, técnicas de aprendizado por
similaridade capazes de melhorar a eficácia em
tarefas de recuperação não supervisionada são
indispensáveis.

Objetivos
A iniciação científica teve como propósito o
desenvolvimento de um algoritmo de aprendizado
não supervisionado que visa maximizar a
informação de similaridade disponível nos rankings
através de operações de produto cartesiano, técnica
até então inédita na literatura.

A Tabela 1 apresenta uma comparação de eficácia
do método desenvolvido com os métodos mais
recentes no dataset UKBench. Para mais
informações sobre os métodos, consulte [1].
Tabela 1. Comparação com Métodos Recentes

A Figura 2 apresenta quatro exemplos de listas de
resultados antes e após a execução do algoritmo. A
imagem de consulta é ilustrada em quadro verde e
as imagens incorretas em quadros vermelhos.
Figura 2. Exemplos de Listas de Resultados

Material e Métodos
O trabalho consistiu no desenvolvimento do
algoritmo Cartesian Product of Ranking References
(CPRR), que explora informações das listas de
resultados sem a necessidade de intervenção do
usuário. Conceitos de computação paralela e
heterogêna, utilizando CPUs e GPUs, foram
aplicados no trabalho.

Resultados e Discussão
Vários experimentos foram realizados para avaliar a
eficácia e eficiência do método desenvolvido.
A Figura 1 ilustra uma análise conjunta de eficácia e
eficiência considerando o dataset MPEG-7 e alguns
algoritmos como baselines.
Figura 1. Análise de Eficácia e Eficiência
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Conclusões
Neste trabalho, é apresentado um algoritmo de
aprendizado não supervisionado para tarefas de
recuperação de imagens que considera uma
abordagem de produto cartesiano a fim de expandir
as relações de similaridade entre as imagens.
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